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Handlingsplan för nationellt nätverk för landsbygdsutveckling 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva lämnar följande synpunkter på handlingsplanen.  

Organisation och drift 
Vi ställer oss positiva till principerna för nätverkets organisation och drift, dvs att SJV 
ansvarar för och inrättar basfunktionen samt att en styrgrupp tillsätts med aktörer som 
utför uppgifter inom nätverket. Vi vill understryka att det bör finnas rejält med 
utrymme för den sociala ekonomins aktörer. Det är viktigt att Jordbruksverket och 
övriga myndigheter inte dominerar verksamheten. 

Styrgrupp 
Styrgruppen som föreslås bör vara brett sammansatt efter principerna om 
trepartnerskap och ha beslutsrätt. Vi anser att gruppen bör kompletteras med 
representanter för kommunerna – SKL eller SmåKom. Vi motsätter oss inte att 
ordföranden utses av förvaltningsmyndigheten men menar att det är en fördel om 
ordföranden rekryteras utanför myndighetssfären och har en bred samhälls-
/landsbygdskompetens.  

Budget  
Budgeten för det första året planeras till 17 miljoner kronor. Vi anser det vara en 
absolut miniminivå och att beloppet borde ligga på åtminstone 20 miljoner kronor per 
år under programperioden. Det är viktigt att olika aktörer utanför myndigheterna får 
tillfälle att informera, mobilisera och assistera sina medlemmar eller målgrupp att ta 
del av programmet och arbeta aktivt med landsbygdsutvecklingen. Vi anser den 
föreslagna fördelningen av medlen rimlig men menar att ett befogat tillskott bör läggas 
på aktörerna utanför myndighetssfären. 

Etablering  
Det är viktigt att nätverket startar sitt arbete omgående. De första stegen som planeras 
är bra. Vi vill särskilt betona betydelsen av att nätverkets olika aktörer ges möjlighet att 
tidigt engagera sig genom de checkar som föreslår för animering och 
seminarier/konferenser. 
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Verktyg  
Vi tolkar det som att checkarna gäller hela perioden alltså inte bara det första året. Vi 
menar också att begränsningen till två per organisation gäller just per 
ansökningstillfälle och att fler bör kunna komma ifråga under perioden. Flera av 
nätverkets aktörer kan med hjälp av checkarna aktivt bidra i olika faser av 
programmets genomförande. Ett exempel är hjälp till våra grupper att ta fram lokala 
utvecklingsplaner för sin bygd. I nästa fas behövs assistans till grupperna för att 
genomföra planernas olika delprojekt. 

Redovisning och analys av metoder. 
Vi deltar gärna i en arbetsgrupp för att söka efter intressanta projekt av metodologiskt 
intresse. Vi ser också positivt på att en allsidigt sammansatt forskargrupp tillsätts för 
djupanalys av metoderna. I det här sammanhanget vill vi hålla fram vår ”Bygdebank”, 
ett register över närmare 2000 lokala utvecklingsgrupper med intressant information 
om gruppernas utvecklingsarbete. Vi avser starta en omfattande uppdatering och 
utvidgning av banken under 2007, vilket kräver resurser utöver vår egen budget. Vi 
hoppas att nätverket m.fl. kan bistå i detta utvecklingsarbete. Banken ska efter 
uppdatering hållas aktuell med information om insatser bland grupperna. 

Under 2007 startar förberedelserna för 2008 års landsbygdsriksdag. Vi ser detta 
arrangemang som ett utmärkt tillfälle att lyfta fram landsbygdsfrågorna och 
programmet. Vi tycker att arrangemanget kommer vid rätt tidpunkt och hoppas kunna 
genomföra det i nära samarbete med landsbygdsnätverket. 

Även andra satsningar som vi planerar starta under 2007, förutsatt att vi kan ordna 
finansieringen, bör vara av intresse för nätverket. Det avser bla fortsättningen på 
Hållbara bygder och den särskilda satsningen på företagandet Företagsamma bygder.. 
Vi kommer också att fortsätta utgivningen av skrifter med goda exempel i vår 
skriftserie. Den nästa handlar om lokal utvecklingsplanering. Vi vill också lyfta fram 
initiativet Fria Metoder som vi driver tillsammans med Coompanion, Vuxenskolan och 
ABF. 

Erfarenhets- och kunskapsöverföring 
Det är helt rätt att rikta nätverkets utbildningar till aktörerna inom nätverket. Under 
2007 planerar vi att genomföra en särskild satsning på våra länsbygderåd, där EU-
program och projektkompetens är viktiga delar. Vi delar synen på behov av kvalificerat 
och samlat analysarbete kopplat till tvärvetenskaplig forskning om 
landsbygdsutvecklingen. Vi ser det också som viktigt att nätverket har nära samarbete 
med forskningen – gärna FORMAS – utan att finansiera själva forskningen. 

Utbildningsprogram för LAG 
Vi delar åsikten att förberedande Leaderinsatser bör göras av nätverket, riktat till 
nätverkets aktörer. Vi är mycket angelägna om att våra lokala utvecklingsgrupper 
bereds goda möjligheter att delta i den inledande verksamheten. 

Vi ser också mycket positivt på förslaget om att nätverket arrangerar en stor konferens 
vartannat år där landsbygdens frågor står i fokus. Vi anser att våra landsbygdsriksdagar 
kan vara detta arrangemang. Nästa landsbygdsriksdag hålls 2008, vilket bör passa 
Landsbygdsprogrammet i tiden. Då har programmet sjösatts och vissa erfarenheter kan 
dras. 



       Stortorget 7  11129 Stockholm 
Tel 08-241350  Fax 08-242805 

Info@bygde.net  www.bygde.net 

Transnationella och interregionala insatser 
Sådana insatser är mycket betydelsefulla men tyvärr styvmoderligt behandlade inom 
Landsbygdsprogrammet. Vi deltar i uppbyggnaden av ett europeiskt nätverk av 
landsbygdsintressenter, European Rural Alliance (ERA), och menar att nätverket bör 
kunna stödja vår medverkan i uppbyggnaden av detta nätverk. Avsikten är också att 
parallellt utveckla ett särskilt och nära samarbete mellan befintliga ”byarörelser” i 
Europa med avsikt att också stödja etableringen av nya nationella nätverk. 

LAG och LUG  
Vi vill slutligen framhålla risken för förvirring när i förslaget benämningen Lokala 
utvecklingsgrupper används för Leadergrupper (LAG). Det är sedan länge ett 
vedertaget namn på alla de drygt 4 000 grupper (LUG) som är anslutna till 
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Åke Edin    Staffan Bond 
ordförande    kanslichef 

 


